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2.9.2015 A8-0228/2/rev. 

Amendement  2 

Peter Liese en anderen 

 

Verslag A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Follow-up van het Europees burgerinitiatief Rigth2Water 

2014/2239(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. verzoekt de Commissie het belang van 

het mensenrecht op water en sanitaire 

voorzieningen en van water als een publiek 

goed en een fundamentele waarde voor alle 

EU-burgers te erkennen, evenals het feit 

dat water geen handelswaar is; uit zijn 

bezorgdheid over het feit dat sinds 2008, 

als gevolg van de financiële en 

economische crisis en het 

bezuinigingsbeleid, dat de armoede in 

Europa en het aantal huishoudens met een 

laag inkomen heeft doen toenemen, steeds 

meer mensen moeite hebben om hun 

waterrekening te betalen en dat 

betaalbaarheid een punt van toenemende 

zorg is; keert zich tegen de (gedwongen) 

afsluiting van de watertoevoer, die het als 

schending van de mensenrechten 

beschouwt, en verzoekt de lidstaten om 

onmiddellijk een einde aan dergelijke 

toestanden te maken, wanneer deze te 

wijten zijn aan sociaaleconomische 

factoren bij huishoudens met een laag 

inkomen; is verheugd over het feit dat in 

sommige lidstaten "waterbanken" of 

minimumwaterquota's worden gebruikt 

om de meest kwetsbare burgers te helpen 

met hun gebruikskosten, teneinde water 

als onvervreemdbaar element van de 

grondrechten te waarborgen; 

18. verzoekt de Commissie het belang van 

het mensenrecht op water en sanitaire 

voorzieningen en van water als een publiek 

goed en een fundamentele waarde voor alle 

EU-burgers te erkennen, evenals het feit 

dat water geen handelswaar is; uit zijn 

bezorgdheid over het feit dat sinds 2008, 

als gevolg van de financiële en 

economische crisis, die de armoede in 

Europa en het aantal huishoudens met een 

laag inkomen heeft doen toenemen, steeds 

meer mensen moeite hebben om hun 

waterrekening te betalen en dat 

betaalbaarheid een punt van toenemende 

zorg is; keert zich tegen de (gedwongen) 

afsluiting van de watertoevoer en verzoekt 

de lidstaten om onmiddellijk een einde aan 

dergelijke toestanden te maken, wanneer 

deze te wijten zijn aan sociaaleconomische 

factoren bij huishoudens met een laag 

inkomen; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/3/rev. 

Amendement  3 

Peter Liese en anderen 

 

Verslag A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Follow-up van het Europees burgerinitiatief Rigth2Water 

2014/2239(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt de Commissie om, gezien de 

effecten van de recente economische crisis, 

in samenwerking met de lidstaten en 

regionale en lokale autoriteiten, een 

onderzoek uit te voeren naar 

waterschaarste, met inbegrip van gegevens 

over toegang en betaalbaarheid; dringt er 

bij de Commissie op aan om 

samenwerking zonder winstoogmerk 

tussen waterbedrijven te blijven steunen en 

bevorderen om bedrijven in minder 

ontwikkelde en plattelandsgebieden te 

helpen, teneinde de toegang tot water van 

goede kwaliteit voor alle burgers in die 

gebieden te ondersteunen; 

19. verzoekt de Commissie om, gezien de 

effecten van de recente economische crisis, 

in samenwerking met de lidstaten en 

regionale en lokale autoriteiten, een 

onderzoek uit te voeren naar 

waterschaarste, met inbegrip van gegevens 

over toegang en betaalbaarheid; dringt er 

bij de Commissie op aan om 

samenwerking tussen waterbedrijven te 

blijven steunen en bevorderen om 

bedrijven in minder ontwikkelde en 

plattelandsgebieden te helpen, teneinde de 

toegang tot water van goede kwaliteit voor 

alle burgers in die gebieden te 

ondersteunen; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/4/rev. 

Amendement  4 

Peter Liese en anderen 

 

Verslag A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Follow-up van het Europees burgerinitiatief Rigth2Water 

2014/2239(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt dat de vermeende 

neutraliteit van de Commissie ten aanzien 

van eigendom en beheer van water in 

tegenspraak is met de 

privatiseringsprogramma's die de trojka 

aan sommige lidstaten oplegt; 

21. benadrukt de neutraliteit van de 

Commissie ten aanzien van eigendom en 

beheer van water; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/5/rev. 

Amendement  5 

Peter Liese en anderen 

 

Verslag A8-0228/2015 
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2014/2239(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. erkent dat, zoals bepaald in de 

kaderrichtlijn water, water geen 

verhandelbaar product is, maar een publiek 

goed dat essentieel is voor het menselijk 

leven en de menselijke waardigheid, en 

herinnert de Commissie eraan dat EU, 

overeenkomstig de bepalingen van het 

Verdrag, neutraal moet opstellen ten 

aanzien van nationale besluiten over het 

bezit van waterbedrijven en dat zij 

bijgevolg in geen geval de privatisering 

van waterbedrijven mag bevorderen in de 

context van economische 

aanpassingsprogramma's of andere EU-

procedures met het oog op economische 

beleidscoördinatie; dringt er, gezien het 

feit dat het hier diensten van algemeen 

belang en daarom overwegend diensten 

van openbaar belang betreft, bij de 

Commissie op aan om water, sanitaire 

voorzieningen en afvalwaterbehandeling 

blijvend uit te sluiten van 

internemarktregels en 

handelsovereenkomsten en deze 

voorzieningen tegen betaalbare prijzen te 

leveren; dringt er voorts bij zowel de 

Commissie als de lidstaten op aan ervoor te 

zorgen dat deze voorzieningen uit 

technisch, financieel en administratief 

oogpunt op efficiënte, doeltreffende en 

transparante wijze worden beheerd; 

22. erkent dat, zoals bepaald in de 

kaderrichtlijn water, water geen 

verhandelbaar product is, maar een publiek 

goed dat essentieel is voor het menselijk 

leven en de menselijke waardigheid, en 

herinnert de Commissie eraan dat EU, 

overeenkomstig de bepalingen van het 

Verdrag, neutraal moet opstellen ten 

aanzien van nationale besluiten over het 

bezit van waterbedrijven, gezien het feit 

dat het hier diensten van algemeen belang 

en daarom overwegend diensten van 

openbaar belang betreft; dringt er bij zowel 

de Commissie als de lidstaten op aan 

ervoor te zorgen dat water en sanitaire 

voorzieningen worden geleverd tegen 

betaalbare prijzen en dat deze 

voorzieningen uit technisch, financieel en 

administratief oogpunt op efficiënte, 

doeltreffende en transparante wijze worden 

beheerd, waarbij het publieke belang 

wordt gewaarborgd; 
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Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/6/rev. 

Amendement  6 

Peter Liese en anderen 

 

Verslag A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Follow-up van het Europees burgerinitiatief Rigth2Water 

2014/2239(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 29 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

29. erkent dat water- en sanitaire 

voorzieningen diensten van algemeen 

belang zijn en dat water geen 

verhandelbaar product, maar een publiek 

goed is, dat daarom moet worden verstrekt 

tegen betaalbare prijzen die stroken met het 

recht op een minimumkwaliteit van water 

en waarbij een progressief tarief wordt 

gehanteerd; verzoekt de lidstaten toe te 

zien op de toepassing van een eerlijke, 

rechtvaardige en transparante 

tariefstructuur voor water- en sanitaire 

voorzieningen, die volstaat om de toegang 

tot kwalitatief hoogwaardige diensten voor 

alle burgers te waarborgen, ongeacht hun 

inkomen; 

29. erkent dat water- en sanitaire 

voorzieningen diensten van algemeen 

belang zijn en dat water geen 

verhandelbaar product, maar een publiek 

goed is, dat daarom moet worden verstrekt 

tegen betaalbare prijzen die stroken met het 

recht op een minimumkwaliteit van water; 

verzoekt de lidstaten toe te zien op de 

toepassing van een eerlijke, rechtvaardige 

en transparante tariefstructuur voor water- 

en sanitaire voorzieningen, die volstaat om 

de toegang tot kwalitatief hoogwaardige 

diensten voor alle burgers te waarborgen, 

ongeacht hun inkomen; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/7/rev. 

Amendement  7 

Peter Liese en anderen 

 

Verslag A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Follow-up van het Europees burgerinitiatief Rigth2Water 

2014/2239(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

44. merkt op dat in de gehele EU, met 

inbegrip van landen als Spanje, Portugal, 

Griekenland, Ierland, Duitsland en Italië, 

burgers in toenemende mate bezorgd zijn 

over het feit of de mogelijkheid dat 

waterdiensten niet langer in handen van 

de overheid zijn; herinnert eraan dat keuze 

van de methode van waterbeheer gebaseerd 

is op het subsidiariteitsbeginsel, als 

vastgelegd in artikel 14 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie en Protocol nr. 26 inzake diensten 

van algemeen belang, waarin met nadruk 

wordt gewezen op het bijzondere belang 

van openbare voorzieningen voor de 

sociale en territoriale samenhang in de 

Unie; herinnert eraan dat 

watervoorzienings- en rioleringsbedrijven 

diensten van algemeen belang zijn, belast 

met de algemene taak om de gehele 

bevolking te voorzien van water van goede 

kwaliteit tegen maatschappelijk 

aanvaardbare prijzen en om de negatieve 

gevolgen van afvalwater voor het milieu 

tot het minimum te beperken; 

44. merkt op dat in de gehele EU, met 

inbegrip van landen als Spanje, Portugal, 

Griekenland, Ierland, Duitsland en Italië, 

burgers in toenemende mate bezorgd zijn 

over het mensenrecht op water en 

sanitaire voorzieningen; herinnert eraan 

dat keuze van de methode van waterbeheer 

gebaseerd is op het subsidiariteitsbeginsel, 

als vastgelegd in artikel 14 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie en Protocol nr. 26 inzake diensten 

van algemeen belang, waarin met nadruk 

wordt gewezen op het bijzondere belang 

van openbare voorzieningen voor de 

sociale en territoriale samenhang in de 

Unie; herinnert eraan dat 

watervoorzienings- en rioleringsbedrijven 

diensten van algemeen belang zijn, belast 

met de algemene taak om de gehele 

bevolking te voorzien van water van goede 

kwaliteit tegen maatschappelijk 

aanvaardbare prijzen en om de negatieve 

gevolgen van afvalwater voor het milieu 

tot het minimum te beperken; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/8/rev. 

Amendement  8 

Peter Liese en anderen 

 

Verslag A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Follow-up van het Europees burgerinitiatief Rigth2Water 

2014/2239(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 46 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

46. wijst op de groeiende tendens in 

diverse lidstaten, met inbegrip van 

Frankrijk en Duitsland, om deze diensten 

weer onder gemeentelijk beheer te 

brengen; herinnert eraan dat de optie om 

waterdiensten opnieuw onder gemeentelijk 

beheer te brengen ook in de toekomst 

zonder enige beperking geboden moet 

worden, en dat deze diensten onder lokaal 

beheer kunnen blijven indien de bevoegde 

overheidsinstanties hiervoor kiezen; 

herinnert eraan dat water een elementair 

mensenrecht is en voor eenieder 

toegankelijk en betaalbaar moet zijn; wijst 

erop dat de lidstaten verplicht zijn ervoor te 

zorgen dat eenieder van water verzekerd is, 

ongeacht de aanbieder, waarbij zij er ook 

op moeten toezien dat de aanbieders 

voorzien in veilig drinkwater en verbeterde 

sanitaire voorzieningen; 

46. herinnert eraan dat de optie om 

waterdiensten opnieuw onder gemeentelijk 

beheer te brengen ook in de toekomst 

zonder enige beperking geboden moet 

worden, en dat deze diensten onder lokaal 

beheer kunnen blijven indien de bevoegde 

overheidsinstanties hiervoor kiezen; 

herinnert eraan dat water een elementair 

mensenrecht is en voor eenieder 

toegankelijk en betaalbaar moet zijn; wijst 

erop dat de lidstaten verplicht zijn ervoor te 

zorgen dat eenieder van water verzekerd is, 

ongeacht de aanbieder, waarbij zij er ook 

op moeten toezien dat de aanbieders 

voorzien in veilig drinkwater en verbeterde 

sanitaire voorzieningen; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/9/rev. 

Amendement  9 

Peter Liese en anderen 

 

Verslag A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Follow-up van het Europees burgerinitiatief Rigth2Water 

2014/2239(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 47 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

47. benadrukt dat diensten op het gebied 

van water- en sanitaire voorzieningen, 

zoals productie, distributie en 

waterzuivering, vanwege hun bijzondere 

aard moeten worden uitgesloten van 

handelsovereenkomsten waarover de EU 

onderhandelt of die zij overweegt te 

sluiten; dringt bij de Commissie aan op 

een wettelijk bindende uitsluiting van 

diensten op het gebied van water, 

sanitaire voorzieningen en 

afvalwaterverwerking in de lopende 

onderhandelingen over het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP) en de Algemene 

Overeenkomst inzake de handel in 

diensten; benadrukt dat alle toekomstige 

handels- en investeringsovereenkomsten 

clausules zouden moeten bevatten inzake 

daadwerkelijke toegang tot drinkwater 

voor de bevolking van het derde land 

waarop de overeenkomst betrekking heeft, 

overeenkomstig de waarde die de Unie 

van oudsher hecht aan duurzame 

ontwikkeling en mensenrechten; 

onderstreept voorts dat daadwerkelijke 

toegang tot drinkwater voor de bevolking 

van het derde land waarop de 

overeenkomst betrekking heeft een 

voorwaarde moet zijn voor toekomstige 

vrijhandelsovereenkomsten; 

Schrappen 
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Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/10/rev. 

Amendement  10 

Peter Liese en anderen 

 

Verslag A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Follow-up van het Europees burgerinitiatief Rigth2Water 

2014/2239(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54. herinnert eraan dat richtlijn 

2006/123/EG inzake dienstverrichting op 

de interne markt op veel punten al 

krachtige tegenstand heeft ondervonden 

van maatschappelijke organisaties, onder 

meer ten aanzien van diensten van 

algemeen economisch belang zoals 

waterdistributie en -voorziening en 

afvalwaterbeheer; herinnert eraan dat de 

EU-instellingen die sectoren uiteindelijk 

hebben moeten opnemen onder de 

diensten die niet kunnen worden 

geliberaliseerd; 

54. herinnert eraan dat richtlijn 

2006/123/EG inzake dienstverrichting op 

de interne markt op veel punten al 

krachtige tegenstand heeft ondervonden 

van maatschappelijke organisaties, onder 

meer ten aanzien van diensten van 

algemeen economisch belang zoals 

waterdistributie en -voorziening en 

afvalwaterbeheer; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/11/rev. 

Amendement  11 

Peter Liese en anderen 

 

Verslag A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Follow-up van het Europees burgerinitiatief Rigth2Water 

2014/2239(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

55. benadrukt het belang van publiek-

publieke partnerschappen bij het 

uitwisselen van beste praktijken op het 

gebied van samenwerking zonder 

winstoogmerk tussen waterbedrijven, en is 

ingenomen met het feit dat de Commissie 

in de mededeling voor de eerste maal het 

belang van publiek-publieke 

partnerschappen erkent 

55. benadrukt het belang van publiek-

publieke en publiek-private 

partnerschappen bij het uitwisselen van 

beste praktijken op het gebied van 

samenwerking zonder winstoogmerk 

tussen waterbedrijven, en is ingenomen 

met het feit dat de Commissie in de 

mededeling voor de eerste maal het belang 

van publiek-publieke partnerschappen 

erkent 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/12/rev. 

Amendement  12 

Peter Liese en anderen 

 

Verslag A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Follow-up van het Europees burgerinitiatief Rigth2Water 

2014/2239(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 61 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

61. veroordeelt het feit dat uitsluiting van 

de toegang tot water en sanitaire 

voorzieningen van achtergestelde en 

kwetsbare groepen in sommige lidstaten 

als dwangmiddel wordt gebruikt; 

herinnert eraan dat in sommige lidstaten 

de autoriteiten door sluiting van 

collectieve waterputten de toegang tot 

drinkwater van de kwetsbaarste sociale 

groepen hebben bemoeilijkt; 

Schrappen 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/13/rev. 

Amendement  13 

Peter Liese en anderen 

 

Verslag A8-0228/2015 

Lynn Boylan 

Follow-up van het Europees burgerinitiatief Rigth2Water 

2014/2239(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

64. stimuleert waterbedrijven om baten uit 

de waterbeheercyclus te investeren in het 

behoud en de verbetering van 

waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden; herinnert eraan dat het 

beginsel van terugwinning van de kosten 

van waterdiensten tevens betrekking heeft 

op de milieukosten en de kosten van 

hulpbronnen, met eerbiediging van zowel 

de beginselen van eerlijkheid, transparantie 

en het mensenrecht op water als de 

verplichting van de lidstaten om hun 

verplichting tot terugwinning van de kosten 

op de best mogelijke wijze ten uitvoer te 

leggen, op voorwaarde dat dit niet in strijd 

is met het doel en de verwezenlijking van 

de doelstellingen van de kaderrichtlijn 

water; dringt erop aan een einde te maken 

aan de praktijken waarbij financiële 

middelen bestemd voor de watersector 

worden gebruikt voor de financiering van 

ander beleid, bijvoorbeeld wanneer er op 

de waterfactuur heffingen voor concessies 

in rekening worden gebracht die niet 

bestemd zijn voor de waterinfrastructuur; 

herinnert aan de zorgwekkende staat van 

de infrastructuur in enkele lidstaten waar 

water wordt verspild als gevolg van lekken 

in ongeschikte en verouderde 

waterdistributiesystemen, en dringt er bij 

de lidstaten op aan om investeringen in 

infrastructuur en andere waterdiensten te 

64. stimuleert de bevoegde 

overheidsinstanties en waterbedrijven om 

baten uit de waterbeheercyclus te 

investeren in het behoud en de verbetering 

van waterdiensten en de bescherming van 

watervoorraden; herinnert eraan dat het 

beginsel van terugwinning van de kosten 

van waterdiensten tevens betrekking heeft 

op de milieukosten en de kosten van 

hulpbronnen, met eerbiediging van zowel 

de beginselen van eerlijkheid, transparantie 

en het mensenrecht op water als de 

verplichting van de lidstaten om hun 

verplichting tot terugwinning van de kosten 

op de best mogelijke wijze ten uitvoer te 

leggen, op voorwaarde dat dit niet in strijd 

is met het doel en de verwezenlijking van 

de doelstellingen van de kaderrichtlijn 

water; herinnert aan de zorgwekkende staat 

van de infrastructuur in enkele lidstaten 

waar water wordt verspild als gevolg van 

lekken in ongeschikte en verouderde 

waterdistributiesystemen, en dringt er bij 

de lidstaten op aan om investeringen in 

infrastructuur en andere waterdiensten te 

versterken als uitgangspunt om het 

mensenrecht op water in de toekomst te 

waarborgen; 
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versterken als uitgangspunt om het 

mensenrecht op water in de toekomst te 

waarborgen; 

Or. en 
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2.9.2015 A8-0228/14/rev. 

Amendement  14 

Peter Liese en anderen 

 

Verslag A8-0228/2015 
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Follow-up van het Europees burgerinitiatief Rigth2Water 

2014/2239(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

76. benadrukt dat de universele toegang tot 

water en sanitaire voorzieningen volledig 

onderdeel moet worden van het EU-

ontwikkelingsbeleid via de bevordering 

van publiek-publieke partnerschappen die 

zijn gebaseerd op non-profitbeginselen en 

solidariteit tussen waterbedrijven en 

werknemers in verschillende landen, en 

onderstreept dat hierbij gebruikt gemaakt 

moet worden van een reeks instrumenten 

van publiek-publieke partnerschappen om 

beste praktijken te bevorderen via 

kennisoverdracht en ontwikkelings- en 

samenwerkingsprogramma's in deze sector; 

wijst er nogmaals op dat in het 

ontwikkelingsbeleid van de lidstaten wat 

betreft de toegang tot veilig drinkwater en 

sanitaire voorzieningen de 

mensenrechtendimensie moet worden 

erkend en dat een op rechten gebaseerde 

aanpak steun vereist voor 

regelgevingskaders, financiering en de 

versterking van het maatschappelijk 

middenveld om deze rechten in de praktijk 

af te dwingen; 

76. benadrukt dat de universele toegang tot 

water en sanitaire voorzieningen volledig 

onderdeel moet worden van het EU-

ontwikkelingsbeleid via de bevordering 

van publiek-publieke en publiek-private 

partnerschappen die zijn gebaseerd op 

solidariteit tussen waterbedrijven en 

werknemers in verschillende landen, en 

onderstreept dat hierbij gebruikt gemaakt 

moet worden van een reeks instrumenten 

om beste praktijken te bevorderen via 

kennisoverdracht en ontwikkelings- en 

samenwerkingsprogramma's in deze sector; 

wijst er nogmaals op dat in het 

ontwikkelingsbeleid van de lidstaten wat 

betreft de toegang tot veilig drinkwater en 

sanitaire voorzieningen de 

mensenrechtendimensie moet worden 

erkend en dat een op rechten gebaseerde 

aanpak steun vereist voor 

regelgevingskaders, financiering en de 

versterking van het maatschappelijk 

middenveld om deze rechten in de praktijk 

af te dwingen; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 92 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

92. verzoekt de lidstaten om op basis van 

de richtsnoeren van de 

Wereldgezondheidsorganisatie een 

prijsbeleid in te voeren dat het recht van 

personen op de minimale benodigde 

hoeveelheid water eerbiedigt en dat 

verspilling bestraft door een tarief in te 

voeren dat oploopt naar rato van de 

gebruikte hoeveelheid water; 

92. verzoekt de lidstaten om op basis van 

de richtsnoeren van de 

Wereldgezondheidsorganisatie een 

prijsbeleid in te voeren dat het recht van 

personen op de minimale benodigde 

hoeveelheid water eerbiedigt en dat 

verspilling bestraft; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. verzoekt de Commissie om, in 

overeenstemming met de belangrijkste 

doelstelling van het Right2Water-EBI, met 

voorstellen voor wetgeving te komen, 

evenals, indien van toepassing, een 

herziening van de kaderrichtlijn water, 

waarin de universele toegang tot en het 

mensenrecht op water worden erkend, en 

betreurt het dat dit tot op heden niet is 

gebeurd; is van mening dat indien de 

Commissie verzuimt dit te doen, het EBI 

aan geloofwaardigheid zal inboeten; pleit 

er voorts voor dat de universele toegang tot 

veilig drinkwater en sanitaire 

voorzieningen wordt opgenomen in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie; 

10. verzoekt de Commissie om, in 

overeenstemming met de belangrijkste 

doelstelling van het Right2Water-EBI, met 

voorstellen te komen die de universele 

toegang tot en het mensenrecht op water 

vrijwaren, en betreurt het dat dit tot op 

heden niet is gebeurd; pleit er voorts voor 

dat de universele toegang tot veilig 

drinkwater en sanitaire voorzieningen 

wordt opgenomen in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 71 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 71 bis. moedigt de Commissie aan een 

Europees wetgevingskader te ontwikkelen 

met betrekking tot het hergebruik van 

behandeld afvalwater om met name 

kwetsbare activiteiten en gebieden te 

beschermen; roept de Commissie voorts 

op om de uitwisseling van ervaringen 

tussen de gezondheidsinstanties van de 

verschillende lidstaten te bevorderen; 

Or. en 

 

 


